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 مصطفى دمحم إسماعيل وتيدالسيرة الذاتية لمدكتور/ 

 جامعة دمنهور –كمية اآلداب بالمساعد  العموم المغويةأستاذ 
 

 ( البيانات الشخصية 1)  
 

 االسم : مصطفى دمحم إسماعيل وتيد   
 مصر -مكان الميالد : دمنهور 

                                                                             ٜٓٚٔ/ ٓٔ/ ٖٕتاريخ الميالد :  
 التخصص العام : المغة العربية

 التخصص الدقيق : العموم المغوية 
 الحالة االجتماعية : متزوج                                                                                      

 كمية اآلداب  جامعة دمنهور . –لمغوية المساعد بقسـم المغة العربية العمل  :  أستاذ العموم ا
 عنوان العمل : جمهورية مصر العربية ، مدينة دمنهور .  

  d_wateed2000@hotmail.comالبريد اإللكترونى : 
 ٖٕٜٕ٘ٗٙٗٓٓٔٓٓٓهاتف )جوال( :    

 
 

 ******* 
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 ( التاريخ العممى والوظيفي 2)

 
 خ العممى :أواًل: التاري

ليسانس اآلداب ، من قسم المغة العربية وآدابها والمغات الشـرقية وآدابهـا ،كميـة اآلداب جامعـة  -ٔ
 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف . ٕٜٜٔاإلسكندرية،  فرع دمنهور ، عام 

 
يـة الماجستير " تخصص المغة "  من قسـم المغـة العربيـة وآدابهـا والمغـات الشـرقية وآدابهـا ، كم -ٕ

 ، بتقدير ممتاز . ٜٜٛٔاآلداب ، جامعة اإلسكندرية عام 
 عنوان الرسالة :   " المواضع الُمْشـِكمة فى إعراب القرآن الكريم ، وأسس التمييز فيها " .

 
الــدكتورا   " تخصــص المغــة "  مــن قســم المغــة العربيــة وآدابهــا والمغــات الشــرقية وآدابهــا ، كميــة  -ٖ

 ، بمرتبة الشرف األولى . ٕٕٓٓية  ، فرع دمنهور عام اآلداب ، جامعة اإلسكندر 
 عنوان الرسالة : " عيسى بن عمر الثقفى قارئا ولغويا " .

 
******* 

 ثانيا : التاريخ الوظيفي :
معيد بقسم المغة العربية وآدابها والمغات الشرقية وآدابها ، كمية اآلداب جامعة اإلسكندرية فرع  -ٔ

 . ٜٜٛٔ/ٛ/  ٔحتى   ٖٜٜٔ/ ٔ/ٗدمنهور ، من  
 .ٕٕٓٓ/  ٜ/ٖٕحتى   ٜٜٛٔ/  ٛ/ ٕمدرس مساعد من   -ٕ
 .ٖٕٔٓ/٘/ٕٛحتى   ٕٕٓٓ/  ٜ/ ٕٗمدرس من   -ٖ
 حتى اآلن .  ٖٕٔٓ/٘/ٜٕأستاذ مساعد من  -ٗ
عممــت بجامعــة أم القــر  بمكــة المكرمــة )معهــد تعمــيم المغــة العربيــة لغيــر النــاطقين بهــا ( فــي  -٘

 . ٕٛٔٓ-ٕٛٓٓالفترة 
******* 
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 (  المهام التدريسية 3)

 سكندرية ساباا(إلدمنهور )فرع جامعة اأوال : بجامعة 
 قسم المغة العربية كمية اآلداب بدمنهور  -ٔ
 الفرقة عنوان المقرر م
 األولى النحو والصرف ٔ
 الثانية النحو والصرف ٕ
 الثالثة النحو والصرف ٖ
 الرابعة النحو والصرف ٗ
 الثالثة فقه المغة ٘
 الثالثة عمم المغة ٙ
 الرابعة المعاجم العربية ٚ
 الثالثة المهجات العربية ٛ
 األولى الكتابة العربية والخط ٜ
 الثانية تجويد القرآن ٓٔ
 األولى النصوص القرآنية والتفسير ٔٔ
 األولى قاعة البحث والمكتبة ٕٔ
 الثالثة عموم الحديث ٖٔ
 الثالثة لرابع الهجري الحضارة اإلسالمية في القرن ا ٗٔ
 الرابعة النصوص اإلنجميزية والترجمة ٘ٔ
 األولى مادة االنتساب )لغة( ٙٔ
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 قسم المغة اإلنجميزية ، كمية اآلداب بدمنهور  -ٕ
 الفرقة عنوان المقرر م
 األولى النحو والصرف والتراكيب ٔ
 الثانية المهارات التحريرية والعربية ٕ
 كمية التربية بدمنهور قسم المغة العربية ، -ٖ
 الفرقة عنوان المقرر م
 األولى الخط العربى ٔ

 ثانيا : بجامعة أم الارى )معهد تعميم المغة العربية لغير الناطاين بها ( 
 قسم تعميم المغة  -ٔ
 المستو   عنوان المقرر م
 الثاني المحادثة والتعبير ٔ
 الثالث القراءة والخط ٕ
 الثالث القواعد ٖ
 سم إعداد معممي المغة العربية لغير الناطقين بها ق -ٕ
 المستو   عنوان المقرر م
 األول (ٔالقرآن الكريم ) ٔ
 الثاني (ٕالقرآن الكريم ) ٕ
 الثالث (ٖالقرآن الكريم ) ٖ
 األول المغة العربية ٗ
 األول (ٔالنحو وتطبيقاته ) ٘
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 الثاني (ٕالنحو وتطبيقاته ) ٙ
 الثالث (ٖالنحو وتطبيقاته ) ٚ
 الرابع (ٗالنحو وتطبيقاته ) ٛ
 الخامس (٘النحو وتطبيقاته ) ٜ
 السادس (ٙالنحو وتطبيقاته ) ٓٔ
 السابع (ٚالنحو وتطبيقاته ) ٔٔ
 الثامن (ٛالنحو وتطبيقاته ) ٕٔ
 الثاني (ٔالصرف وتطبيقاته ) ٖٔ
 الثالث (ٕالصرف وتطبيقاته ) ٗٔ
 األول (ٔالمكتبة والمعاجم ) ٘ٔ
 الثاني (ٕالمكتبة والمعاجم ) ٙٔ
 الثالث العروض ٚٔ
 الخامس دراسات لغوية من القرآن ٛٔ
 السادس دراسات لغوية من القرآن ٜٔ
 الثالث دراسات لغوية من الحديث ٕٓ
 الرابع دراسات لغوية من الحديث ٕٔ
 السادس قراءة تحميمية ٕٕ
 السابع قراءة تحميمية ٖٕ
 بعالسا ٔعمم المغة  ٕٗ
 الثامن ٕعمم المغة  ٕ٘
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 خدمة الجامعة والمجتمعالخبرات واألنشطة و . 4

 سكندرية ساباا(إلدمنهور )فرع جامعة اأوال : بجامعة 
 ٓسنوات ( من وزارة التربية والتعميم  ٗ)نظام  ىالحصول عمى دبموم الخط العرب -ٔ
 الخبرة الجيدة في استخدام الحاسب اآللى .  -ٕ
 الخط العربي لطالب الكمية. تقديم دورة فى -ٖ
  تقديم عدد من محاضرات النحو والصرف فى برنامج )جامعة الهواء( بإذاعة اإلسكندرية. -ٗ
 .المشاركة فى عدة دورات لمغة العربية لغير المتخصصين  -٘
  العمل مشرفا تنفيذيا بمشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعات. -ٙ
منصب المشـرف العـام عمـى مركـز النتـائج اإللكترونيـة بكميـة اآلداب جامعـة اإلسـكندرية  تولِّى -ٚ

 فرع دمنهور.
 ريادة أسرة المنار بقسم المغة العربية. -ٛ
األنشــطة العمميــة والثقافيــة بالقســم والكميــة مــن لقــاءات ونــدوات  عــدد كبيــر مــنالمشــاركة فــي  -ٜ

 ومعارض فنية ومسابقات.
راء مكتبـة الكميـة بالمصـادر والمراجـع العمميـة المتخصصـة فـي المغـة العربيـة المشاركة في إثـ -ٓٔ

 . بشرائها من معارض الكتاب والمكتبات عمى مدار عدة أعوام

 )معهد تعميم المغة العربية لغير الناطاين بها (ثانيا بجامعة أم الارى 
، الذ  عقد بالجامعة  . تمثيل الجامعة فى المؤتمر الدولى : المغة العربية ومواكبة العصرٔ

هـ ( ، حيث شاركت ببحث ، وألقيت موجزا ٖٖٗٔاإلسالمية فى المدينة المنورة )جماد  األولى 
 ى العربية ( .فعنه ضمن فعاليات المؤتمر، وهو البحث المعنَون بـ ) ضوابط التصحيح المغوى لمحن 

ة الثقافية ، العدد الثالث نشر مقال بعنوان ) المغة العربية وتحديات العولمة ، بمجمة مك -ٕ
 رمضان . –عشر، رجب 
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تقديم دورة لطالب الجاليات بعنوان ) تعمَّم النحو من إعراب القرآن الكريم ( برعاية مشتركة  -ٖ
بين معهد المغة العربية بالجامعة والمكتب التعاوني لمدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بمكة 

  المكرمة .
ليات بعنوان ) الخط العربي عمم وفن ( برعاية مشتركة بين معهد تقديم دورة لطالب الجا -ٗ

  المغة العربية بالجامعة والمكتب التعاوني لمدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بمكة المكرمة .
المشاركة فى أعمال ممتقى رؤساء أقسام المغة العربية بالجامعات اإلفريقية ) إعداد الكتاب  -٘

 ة التقارير عن المحاضرات اليومية والفعاليات ( .التعريفي لممعهد وكتاب
المشاركة فى الخطة االستراتيجية لممعهد ) إنجاز مبادرات الهدف الخامس : استقطاب  -ٙ

 وتطوير وتحفيز الكوادر البشرية العاممة فى المعهد ( .
م المشاركة في أنشطة معهد خادم الحرمين الشرفين ألبحاث الحج )مهمة باحث( فى موس -ٚ

 هـ .ٜٕٗٔحج عام 
 المشاركة فى الموسم الرياضي لمجامعة ) كنت عضوا فى فريق المعهد لكرة القدم ( . -ٛ
 إهداء عدة نسخ لكتابين من تأليفي إلى مكتبة الجامعة ومكتبة الحرم المكى الشريف وهما : -ٜ

 . اإلشكال اإلعرابي في القرآن الكريم 
  َّعة لمنهجه قراءاته وآرائه في المغة .  عيسى بن عمر الثقفى ، دراسة لغوية موس 

 المشاركة فى تصحيح الكتاب األساسي القديم والجديد لقسم تعميم المغة . -ٓٔ
 المشاركة فى تصنيف مكتبة المعهد وفهرستها . -ٔٔ
المشاركة في إعداد الخطة الدراسية الجديدة لقسم إعداد معممي المغة العربية لغير الناطقين  -ٕٔ
 بها .
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المشاركة في جميع األخر  لقسم إعداد معممي المغة العربية لغير الناطقين بها ، من  -ٖٔ
رشاد أكاديمي .  تدريس واختبارات ونتائج وا 

 المشاركة في أنشطة الصندوق الخيري لدعم طالب المنح بجامعة أم القر  . -ٗٔ
 .أم القر   بجامعةالمشاركة السنوية في االحتفال باليوم العالمي لمغة العربية  -٘ٔ
إدارة المقاء العممي بعنوان المغة العربية والعموم الذي حاضر فيه الدكتور عبد المجيد  -ٙٔ

 الطيب في إطار االحتفال باليوم العالمي لمغة العربية أيضا . 
القرآن الكريم  –. تقديم دورة لطالب المعهد بعنوان )التحميل الصرفي لمنصوص المغوية ٚٔ

 نموذجا( .
 م دورة لطالب المعهد بعنوان )منهل الظمآن في إعراب القرآن( .. تقديٛٔ
 

 ******* 
 ( المؤلفات والكتب الدراسية والمذكرات5) 

ر  وتعمُّمه   -ٔ  م  ٕٓٓٓكتاب الخط العربى ؛ نشأته وتطوُّ
 م ٖٕٓٓكتاب من قضايا المغة : اإلشكال اإلعرابى فى القرآن الكريم  -ٕ
 م ٖٕٓٓية الصحيحة كتاب أصول الكتابة العرب -ٖ
 م ٕٗٓٓكتاب مقدمة لتفسير القرآن  -ٗ
 م ٕٗٓٓكتاب المعنى واإلعراب فى القرآن الكريم  -٘
 م ٕٗٓٓوالقافية  كتاب العروض -ٙ
 م ٕ٘ٓٓكتاب فى المغة العربية ولهجاتها  -ٚ
 م ٕٗٓٓكتاب فى النحو العربى وأصوله ومدارسه وأعالمه   -ٛ
 م ٕ٘ٓٓتطبيقات كتاب النحو العربى قضايا و  -ٜ
 م ٕٙٓٓ كتاب فى النحو والصرف واإلعراب -ٓٔ
 م ٕٚٓٓفى المعاجم العربية كتاب  -ٔٔ
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 م ٕٚٓٓقضيتان فى إعراب القرآن )مخالفة القياس النحو  ، وضوابط الترجيح ( كتاب  -ٕٔ
 م ٕٚٓٓدراسات فى المغة بين القديم والحديث كتاب  ٖٔ
 لغويـــة موســـعة لمنهجـــه وقراءاتـــه وآثـــار  فـــى المغـــة عيســـى بـــن عمـــر الثقفـــى ، دراســـةكتـــاب  -ٗٔ

 م ٕٕٔٓ
 هـ  . ٖٓٗٔعام  جامعة أم القر  ،  مذكرة المكتبة العربية لطالب المستو  األول -٘ٔ
 هـ . ٖٔٗٔمذكرة عمم المغة لطالب المستو  السابع ، جامعة أم القر   -ٙٔ
 هـ . ٕٖٗٔو  األول ، جامعة أم القر  مذكرة المغة العربية لطالب المست -ٚٔ
  ه ٖٖٗٔمذكرة دراسات لغوية في الحديث الشريف لطالب المستو  األول،جامعة أم القر   -ٛٔ
 ه . ٖٗٗٔمذكرة عمم األصوات لطالب المستو  الثاني ، جامعة أم القر   -ٜٔ
هـ  ٖ٘ٗٔعة أم القر  نماذج إعرابية من القرآن الكريم) سورة الفاتحة، وآية الكرسي ( ، جام -ٕٓ
مــــذكرة دروس فــــي النحــــو لطــــالب المســــتويات مــــن األول حتــــى الثــــامن ، جامعــــة أم القــــر   -ٕٔ

 ه .  ٖٛٗٔ -هـ ٖٙٗٔ
******* 

 ( اإلشراف عمى الرسائل العممية ومناقشتها :6)
 اإلشراف عمى رسالة ماجستير بعنوان "  مخالفة القياس النحو   فى القرآن الكريم وقراءاته   -ٔ

/ محمــود ســميمان يـــاقوت  ، أســتاذ العمـــوم أدمشــاركة مـــع  لمطالــب : ســامح كمـــال يوســف .      
 لشؤون التعميم والطالب .   المغوية بآداب طنطا ، ووكيل الكمية

 . 26/4/2007وقد حصل الطالب عمى تادير ممتاز فى 
 دي فى تاج العروس. دراسة المهجات العربية عند الزبي :اإلشراف عمى رسالة ماجستير بعنوان -ٕ

/ أحمــد ســميمان يــاقوت، أســتاذ العمــوم المغويــة أدمشــاركة مــع  لمطالبــة : إيمــان فــايز رضــوان .     
 بآداب اإلسكندرية ، والعميد األسبق آلداب بيروت . 

 . 27/5/2008وقد حصمت الطالبة عمى تادير ممتاز فى 
 ند عمماء العربية " .اإلشراف عمى رسالة ماجستير بعنوان " الزمن النحوي ع -ٖ

/ عبـــد  عمـــى الراجحـــى  ، أســـتاذ العمـــوم المغويـــة أدمشـــاركة مـــع  لمطالـــب دمحم رضـــا محفـــو  .     
  مجمع المغة العربية بالقاهرة . بآداب اإلسكندرية ، وعضو
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ٔٓ 

 . 17/4/2010وقد حصل الطالب عمى تادير ممتاز فى 
     فى إعراب القرآن ، دوافعه واتجاهاته اإلشراف عمى رسالة دكتورا  بعنوان " الخالف النحو  -ٗ

     حتى القرن السادس الهجر  .     
/ أحمــد دمحم العمروســى ، أســتاذ العمــوم المغويــة أدمشــاركة مــع  لمطالــب صــدقى أحمــد أبــو الفتــوح .

 .وعميد الكمية بتربية كفر الشيخ 
 .29/10/2008وقد حصل الطالب عمى تادير مرتبة الشرف األولى فى 

  ناقشة رسالة ماجستير بعنوان " وشي الُحَمل في شرح أبيات الُجَمل ألبي جعفر المبمي ت م -٘
 ه ، دراسة وصفية تحميمية " . ٜٔٙ    
بكميـــة المغـــة العربيـــة والدراســـات االجتماعيـــة ، ، لمطالبـــة : أفنـــان بنـــت عبـــد ي العبـــد الـــرحيم      

 .السعودية  –جامعة القصيم 
 م 2018في ى تادير ممتاز وقد حصمت الطالبة عم

 
******* 

 
( الدورات والبرامج التدريبية فى مجال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والتطوير 7)

 :    األكاديمى
 م ٜٜ٘ٔكمية التربية جامعة اإلسكندرية ، فرع دمنهور  -دورة إعداد المعمم الجامعى -ٔ
راث والمخطوطات بـدار الكتـب المصـرية مركز تحقيق الت -دورة تحقيق التراث والمخطوطات  -ٕ

 م ٜٜٙٔبالقاهرة 
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية  -دورة مهارات االتصال الفعال  -ٖ

 م ٕ٘ٓٓ
مركز تنمية قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس بجامعـة اإلسـكندرية  -دورة مهارات العرض الفعال  -ٗ

                                     م                        ٕ٘ٓٓ
مركـــز تنميـــة قـــدرات أعضـــاء هيئـــة التـــدريس بجامعـــة اإلســـكندرية  -دورة إدارة البحـــث العممـــى  -٘

 م                                                               ٕ٘ٓٓ
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ٔٔ 

التــدريس بجامعــة مركــز تنميــة قــدرات أعضــاء هيئــة  -دورة االتجاهــات الحديثــة فــى التــدريس  -ٙ
 اإلسكندرية                                                    

مركز تنمية قدرات أعضـاء هيئـة التـدريس بجامعـة اإلسـكندرية  -دورة أخالقيات المهنة وآدابها -ٚ
 مٕ٘ٓٓ

 مركز تنمية قدرات أعضـاء هيئـة التـدريس بجامعـة اإلسـكندرية -دورة مهارات التفكير العممى  -ٛ
 م                                                              ٕ٘ٓٓ

 ه ٕٛٗٔجامعة أم القر  مكة المكرمة     -دورة التعميم البنائى -ٜ
 ه  ٖٓٗٔجامعة أم القر  مكة المكرمة  -دورة التعميم الموجه نحو االقتصاد المعرفى  – ٓٔ
 ه ٖٔٗٔالقر  مكة المكرمة جامعة أم  -دورة فن التعامل مع اآلخرين  -ٔٔ
 ه ٖٔٗٔجامعة أم القر  مكة المكرمة  -دورة مهارات االتصال فى الحوار  -ٕٔ
 ه    ٖٔٗٔجامعة أم القر  مكة المكرمة-دورة تدريب معممي المغة العربية لغير الناطقين بها -ٖٔ
 ه  ٖٗٗٔجامعة أم القر  مكة المكرمة   -دورة التقويم الذاتى والبرامجي  -٘ٔ
 هـ .   ٖٗٗٔجامعة أم القر  مكة المكرمة عام  -دورة كتابة تقرير الدراسة الذاتية لمبرنامج  -ٙٔ
 هـ .     ٖٗٗٔجامعة أم القر  مكة المكرمة   عام  -دورة مقدمة فى التعميم اإللكترونى  -ٚٔ
 .    هـ  ٖ٘ٗٔدورة أساسيات التعميم اإللكتروني ، جامعة أم القر  مكة المكرمة   عام  -ٛٔ
 هـ .    ٖ٘ٗٔدورة بيئة التعميم اإللكتروني وبناء المحتو ، جامعة أم القر  مكة المكرمة عام  -ٜٔ
 هـ . ٖٙٗٔدورة بناء االستبانة  العممية ، جامعة أم القر  مكة المكرمة   عام  -ٕٓ
 هـ . ٖٚٗٔدورة أساليب التقويم الحديثة ، جامعة أم القر  مكة المكرمة   عام  -ٕٔ
 هـ . ٖٛٗٔدورة االختبارات اإللكترونية ، جامعة أم القر  مكة المكرمة   عام  -ٕٕ
 م . ٜٕٔٓأساليب البحث العممي ، جامعة دمنهور عام  – ٖٕ
 م . ٜٕٔٓمعايير الجودة في العممية التعميمية ، جامعة دمنهور عام  – ٕٗ
 

******* 
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ٕٔ 

 ( الندوات والمؤتمرات :8)
 م   ٕ٘ٓٓمصر  –درات أعضاء هيئة التدريس ، جامعة المنصورة المؤتمر األول لتنمية ق -ٔ
المـــــؤتمر الـــــدولى األول : المغـــــة العربيـــــة ومواكبـــــة العصـــــر ، كميـــــة المغـــــة العربيـــــة بالجامعـــــة  -ٕ

   هـــ ( ، مشــاركة ببحــث عنوانــه ٖٖٗٔالســعودية )جمــاد  األولــى  –اإلســالمية فــي المدينــة المنــورة 
 ي العربية ( .) ضوابط التصحيح المغوي لمحن ف

ندوة البالغـة العربيـة ، سـؤال الهويـة وآفـاق المـنهج ، كميـة المغـة العربيـة بجامعـة أم القـر  فـي  -ٖ
 هـ ( ، مشاركة بالحضور .ٖٗٗٔالسعودية )جماد  األولى  –مكة المكرمة 

 –المـــؤتمر الـــدولي لعمـــوم العربيـــة ، كميـــة المغـــة العربيـــة بجامعـــة أم القـــر  فـــي مكـــة المكرمـــة  -ٗ
 هـ ( ، مشاركة بالحضور .ٖٗٗٔالسعودية )جماد  األولى 

مؤتمر فقه الموازنات ودور  في الحياة المعاصرة ، كمية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة  -٘
 هـ ( ، مشاركة بالحضور .ٖٗٗٔالسعودية )جماد  األولى  –أم القر  في مكة المكرمة 

 
******* 

  
 ( عضوية المجالس 9)

        دمنهـــــــور ، فــــــــى العــــــــام الجــــــــامعى -جمــــــــس قســــــــم المغـــــــة العربيــــــــة بكميــــــــة اآلداب عضـــــــو م -ٔ
ٕٓٓ٘ /ٕٓٓٙ 

دمنهــــور ، فــــى العــــام الجــــامعى  -عضــــو مجمــــس إدارة وحــــدة الحاســــب اآللــــى بكميــــة اآلداب  -ٕ
ٕٓٓٙ /ٕٓٓٚ 

 ٕٚٓٓ/ ٕٙٓٓدمنهور ، فى العام الجامعى  -بكمية اآلداب أمين مجمس قسم المغة العربية  -ٖ
 هـ .ٕٖٗٔهـ حتى عام  ٕٛٗٔضو مجمس قسم التخصص المغو  والتربوي من عام ع -ٗ
هـــ حتــى  ٕٖٗٔعضــو مجمــس قســم إعــداد معممــى المغــة العربيــة لغيــر النــاطقين بهــا مــن عــام  -٘

 . ه ٖٛٗٔ
ـــر النـــاطقين بهـــا مـــن عـــام  -ٙ ـــة لغي ـــس قســـم إعـــداد معممـــي المغـــة العربي حتـــى  ٖٚٗٔأمـــين مجم

 هٖٛٗٔ
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ٖٔ 

 و)الكنتروالت(( عضوية المجان 10)
، والعــام  ٖٕٓٓ/ٕٕٓٓدمنهــور ، فــى العــام الجــامعى  -عضــو لجنــة المكتبــة بكميــة اآلداب  -ٔ

 ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓالجامعى 
 ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓدمنهور ، فى العام الجامعى  -عضو لجنة الدراسات العميا بكمية اآلداب  -ٕ
الجــــــامعى دمنهــــــور، فــــــى العــــــام  -عضــــــو لجنــــــة شــــــؤون التعمــــــيم والطــــــالب بكميــــــة اآلداب  -ٖ

 . ٕٚٓٓ/ ٕٙٓٓ، والعام الجامعى  ٕٙٓٓ/ٕ٘ٓٓ
 . ٕٕٓٓحتى عام  ٖٜٜٔعضو كنترول بالفرق الدراسية األربع بالقسم من عام  -ٗ
 . ٕٓٓٓعضو لجنة الترقيم السّري فى االختبارات فى عام  -٘
 .ٕٔٓٓعضو لجنة طباعة أسئمة االختبارات بالكمية فى عام  -ٙ
 . ٕٗٓٓبالكمية فى عام  عضو لجنة مراجعة النتائج -ٚ
حتـى  ٕٕٓٓرئيس كنترول لمفرق الدراسية : األولـى والثانيـة والثالثـة والرابعـة بالقسـم مـن عـام  -ٛ

 . ٕٚٓٓعام 
قسـم إعـداد معممـي المغـة العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا عضو لجنة النظر في انسحاب الطالب ب -ٜ

 ه . ٖٛٗٔ -هـ   ٖٗٗٔجامعة أم القر  من عام 
قسـم إعـداد معممـي لجنة دراسة الالئحة الدراسية لمطالب وكيفية تطبيقها عمى طالب  عضو -ٓٔ

 . ه ٖٛٗٔحتى ٖٗٗٔجامعة أم القر  من عام المغة العربية لغير الناطقين بها ، 
قسم إعداد معممي المغة العربية لغير الناطقين بها المقررات المغوية ب فيعضو لجنة الجودة  -ٔٔ
 ه. ٖٛٗٔ - ٖٗٗٔن عام جامعة أم القر  م، 
قســم إعــداد معممــي المغــة العربيــة لغيــر النحــو والصــرف بفــي تخصــص عضــو لجنــة الجــودة  -ٕٔ

 ه. ٖٛٗٔ - ٖٗٗٔجامعة أم القر  من عام الناطقين بها 
عضو لجنة إعداد ممف معهد المغة العربية لالشتراك في مسابقة جائزة مركز الممـك عبـد ي  -ٖٔ

عربية  ، والخاصة بالمؤسسات المعنيـة بتعمـيم المغـة العربيـة لمنـاطقين بغيرهـا الدولي لخدمة المغة ال
 هـ . ٖٙٗٔبجامعة أم القر  من عام 

بجامعـة أم القـر  بقسـم إعـداد معممـي المغـة العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا عضو لجنة الجـداول  -ٗٔ
 ه. ٖٛٗٔ -هـ  ٖٙٗٔمن عام 
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ٔٗ 

بقسم إعـداد دريس والمعيدين ، ومتابعة المعيدين عضو ومقرر لجنة اختيار أعضاء هيئة الت -٘ٔ
 ه. ٖٛٗٔ -ه ٖٙٗٔبجامعة أم القر  من عام معممي المغة العربية لغير الناطقين بها 

بجامعـة بقسم إعداد معممـي المغـة العربيـة لغيـر النـاطقين بهـا عضو ومقرر لجنة االختبارات  -ٙٔ
 ه. ٖٛٗٔ -ه ٖٙٗٔأم القر  من عام 

 كمية اآلداب جامعة دمنهور . – ٜٕٔٓن الطالب بقسم المغة العربية عضو لجنة شؤو  -ٚٔ
 كمية اآلداب جامعة دمنهور . –عضو لجنة فحص الكتاب الجامعي بقسم المغة العربية  -ٛٔ
 

******* 


